
ALIO JONAVA 

Glinskas, Marius 

Naujos viltys galvočių langeliuose / Marius Glinskas; Vaidos Stundienės nuotr. . – Iliustr. // Alio 

Jonava. – ISSN 1648-150X. – 2021, gruod. 1, p. 6. 

Apie Jonavos šaškininkų ir šachmatininkų renginius – Jonavos sporto arenoje įvyko rajono 

greitųjų šaškių pirmenybės, o viešojoje bibliotekoje – šachmatų turnyras dėl Lietuvos Seimo nario 

Eugenijaus Sabučio apdovanojimų. Sporto klubo „Joneidra“ vadovas ir šaškių varžybų teisėjas 

Aleksandras Fomkinas pasakojo, kad į pirmenybes atvyko svečių iš Kauno, Širvintų, Elektrėnų, 

Anykščių, Kupiškio, Ukmergės. Tačiau jie negalėjo pretenduoti į Jonavos rajono čempionus. Minimi 

sėkmingai sužaidę svečiai bei Jonavos rajono šaškininkai. Jonavos rajono šachmatų draugijai „Aidas“ 

neseniai ėmė vadovauti tarptautinis korespondencinių šachmatų didmeistris Vytautas Andriulaitis. 

Prieš tai vyko turnyras, skirtas tarptautinio meistro Aido Labucko atminimui, o praėjusį šeštadienį – 

turnyras dėl Seimo nario Eugenijaus Sabučio apdovanojimų. Seimo narys ir ateityje ketina remti 

karališką žaidimą. Šiam žaidimui atgaivinti reikia ne tik greitojo žaidimo po 10 minučių, bet ir 

jaunimo edukacinės veiklos, rimtesnio susimąstymo reikalaujančių kovų.  

 

BIRŽIEČIŲ ŽODIS 

Leščinskienė, Vilė 

Vabalninko kultūra liko be renginių organizatorės / Vilės Leščinskienės inf.. – Iliustr.. – Aut.: 

Romas Lesevičius // Biržiečių žodis. – ISSN 1392-7531. – 2021, gruod. 3, p. 3. 

Biržų kultūros centro Vabalninko skyrių paliko kultūrinių renginių organizatorė Domilė 

Sriubikienė. Apie kultūros darbuotojų kaitą kalba centro direktorius Romas Lesevičius.  

 

DRAUGAS 

Martinaitienė, Gintarė 

Įveikti savižudybių siaubą galima tik dirbant ranka rankon / Gintarė Martinaitienė. – Iliustr. // 

Draugas. – ISSN 1648-2107. – 2021, gruod. 10, p. 12. 

Gruodžio 6 d. Šakių kultūros centre buvo demonstruojamas dokumentinis Virginijos Vareikytės 

ir Maximilieno Dejoie filmas „Būsiu su tavim“. Šiame filme dvi moterys, psichologė ir policijos 

pareigūnė, gimtajame Kupiškyje siekia sumažinti rekordinį savižudybių skaičių. Dokumentiniame 

filme save įkūnijo psichologė Valija Šap ir policijos pareigūnė Gintarė Meškienė. Prieš filmo 

peržiūrą į žiūrovus kreipėsi Seimo nario Giedriaus Surplio patarėja Ilona Šeflerienė. Po filmo kalbėjo 

režisierė V. Vareikytė, vicemeras Darius Jakavičius, jie siuntė žinutę, kad kiekvienas būtume 

dėmesingesni, empatiškesni greta esančiam. Šakių visuomenės sveikatos biuro specialistės Indrė 

Biemolt informavo, kad Šakių rajone savižudybių problema išties pagerėjusi.  



 

GIMTASIS ROKIŠKIS 

Bičiūnaitė, Vilma 

Pandėlyje paminėtos Notigalės partizanų žūties 75-osios metinės / Vilma Bičiūnaitė; 

V. Bičiūnaitės nuotr.. – Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. – ISSN 1822-7740. – 2021, gruod. 14, p. 9. 

Pandėlyje, po vykusių šv. Mišių, aukotų už laisvės kovotojus ir jų šeimas, gimnazijos ateitininkai 

pristatė to meto istorinę įvykių apžvalgą. 1946 m. gruodžio 12 d. prisiminimais pasidalino partizanų 

atminimo įamžinimo iniciatorius, šio renginio organizatorius Povilas Stumbrys. Notigalės pelkėje, 

kuri driekiasi Kupiškio rajone ir ribojasi su Rokiškio rajonu 1946 m. žuvo 12 partizanų. 75-ųjų 

partizanų žūties metinių proga dėl padarytų klaidų atnaujinta paminklinė lenta. Iki šiol neišaiškintos 

dviejų palaidotų partizanų tapatybės. Apie archyvuose esančių dokumentų spragas kalbėjo Lietuvos 

gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento Memorialinio meno ir 

ekspertizės skyriaus vyriausioji istorikė Dalia Urbonienė. Žuvusiųjų atminimas pagerbtas tylos 

minute, šautuvų salvėmis, aplankyta partizanų išniekinimo vieta prie Pandėlio malūno, aplankytas 

Notigalės pelkėje atstatytas bunkeris.  

 

KĖDAINIŲ MUGĖ 

Kėdainiuose – mokymai, kaip atpažinti savižudybės grėsmę / Parengta pagal Kėdainių 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pranešimą. – Iliustr.. – Rubrika: Iš arčiau // Kėdainių mugė. 

– ISSN 2029-5073. – 2021, gruod. 28, p. 8. 

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizavo mokymus „Savižudybės 

grėsmės atpažinimas, vertinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas“. Valija Šap. 

 

MOTERIS 

Šap, Valija 

Nėra žmogaus, kuris nenorėtų pagalbos: [interviu su psichologe Valija Šap, kuri Kupiškyje 

subūrė Reagavimo į savižudybių grėsmę darbo grupę] / [kalbėjosi] Aušra Pociūtė. – Iliustr. // Moteris. 

– ISSN 0235-8999. – 2021, Nr. 10, p. 172–177. 

 

NEMUNAS 

Jankevičius, Agnius 

Agnius Jankevičius: stipriai pajutau asmenybių stygių: [pokalbis su teatro režisieriumi] / kalbino 

Deimantė Dementavičiūtė-Stankuvienė; Tomo Petreikio nuotraukos. – Iliustr.. – Rubrika: Teatras // 

Nemunas. – ISSN 0134-3149. – 2021, Nr. 12, p. 4–9. 

 



PANEVĖŽIO KRAŠTAS 

Kudirkienė, Gailutė 

Ant skandalo aukuro paklos net dvi egles / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, gruod. 11, p. 5, 9. 

Kupiškio rajone, Šimonyse artėjant Kalėdoms nupjauta pačių gyventojų sodinta, puoselėta, 

pačiame miestelio centre žaliavusi eglė. Šimoniečiai prisimena, prieš 5 metus vykusius nesutarimus 

su miestelyje gyvenančiu Kupiškio rajono meru Dainiumi Bardausku. Tąkart gyventojai už savus 

pinigus papuošę eglę, gavo nuo mero pylos, už tai, kad viršūnėje puikavosi penkiakampė žvaigždė, 

kuri merui priminė sovietų ženklą. Meras perpykęs sakė, kad neliks nei žvaigždės, nei eglės. Mero 

replika dėl žvaigždės sukiršino, suskaldė miestelio bendruomenę. Tas susiskaldymas išliko iki šiol. 

Vėliau biudžete atsirado lėšų ir medį puošė komunalininkai. Nesugebėdami uždėti puošmenų ant 

medžio viršūnės ją nupjovė, medis ėmė džiūti. Su mero Dainiaus Bardausko, Šimonių bendruomenės 

pirmininkės Laimos Bubinienės, Šimonių seniūnijos darbuotojos Zitos Nauciuvienės, Šimonių 

seniūno Gintauto Černiaus, bendrovės „Recorrente“ rekonstruojančios Šimonių miestelio šaligatvius 

vadovo Rolando Velučio komentarais. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Antiskiepininkę pedagogę korona čiupo antrąsyk / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, gruod. 29, p. 7. 

Apie koronaviruso protrūkius Panevėžio apskrityje – Biržų ligoninėje, Likėnų reabilitacijos 

ligoninėje, Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje, 

Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Kupiškio poliklinikoje, Kupiškio vaikų 

darželyje „Obelėlė“. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Blėsta noras dirbti su verslo liudijimais / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, gruod. 8, p. 4. 

Per dvejus pandemijos metus Panevėžyje smarkiai sumažėjo verslo liudijimus perkančių 

prekybininkų ir naujų pastatų valytojų, muzikantų, vertėjų ir batų taisytojų. Viena iš priežasčių, kodėl 

kasmet mažėja norinčiųjų užsiimti individualiomis veiklomis gali būti ta, kad verslo liudijimas 

metams kainuoja net 500 eurų. Metinis 250 eurų mokestis negąsdina kirpyklų, kosmetikos salonų ir 

soliariumų savininkų. Populiariausia tarp nepelningiausiai vadinamų veiklos rūšių jau keletą metų 

išlieka daugiabučių namų laiptinių valymas. Savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyrius 

specialistė Daina Pilkauskienė sakė, kad vienas žmogus per metus gali išsipirkti keletą verslo 

liudijimų. Pasak Dainos Pilkauskienės, net jeigu neišduotas nė vienas verslo liudijimas tam tikrai 



veiklai, dar nereiškia, kad ta veikla išvis nevykdoma. Ja galima verstis ir pagal Mokesčių inspekcijos 

išduotą individualios veiklos pažymą. Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė 

Rita Skavičienė patvirtino, kad Panevėžyje taip pat yra mokesčius mokėti vengiančių būstų 

nuomotojų. 

 

Kudirkienė, Gailutė 

Geradariams net pandemija negali sutrukdyti / Gailutė Kudirkienė. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, gruod. 22, p. 2. 

Panevėžį pasiekė tradicinė kalėdinė siunta iš Norvegijos. „Rotary“ klubo koordinatorius Kęstutis 

Rimkus sako, kad dar vasarą padedami socialinių darbuotojų, surado 30 šeimų, kurioms reikalinga 

parama. Užpildžius poreikio anketas paaiškėjo, kad paramą gaus 7 panevėžiečių, 5 kupiškiečių, 2 

pasvaliečių ir 16 Panevėžio rajone gyvenančių šeimų. Šiemet norvegai atsiuntė ir netradicinę dovaną 

– lino audimo stakles, skirtas Upytės tradicinių amatų centrui. Labdara Norvegijoje daugiausia 

rūpinasi Edrund Olaisen, kuriai prieš kelerius metus suteiktas Panevėžio garbės pilietės vardas. Dalis 

labdaros, 5 tūkstančiai eurų, atkeliavo pinigais. Norvegai nori paremti gerai besimokančius našlaičius 

ir jaunuolius iš sunkiai besiverčiančių šeimų. 

 

Krasauskas, Darius 

Kupiškio mero byla suguldyta į 27 tomus / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – 

ISSN 2424-5100. – 2021, spal. 30, p. 4. 

Po ilgesnės pertraukos Panevėžio apygardos teismas toliau nagrinėjo Kupiškio mero Dainiaus 

Bardausko ir Kupiškio kultūros centro direktorės Jolitos Janušonienės bylą. Abu yra teisiami už 

kyšininkavimą ir prekybą poveikiu veikiant bendrininkų grupėje. J. Janušonienė kaltinama dar ir 

klastojusi dokumentus, o meras – kurstymu tai daryti. Į pareigūnų akiratį meras ir savivaldybei 

pavaldžios įstaigos direktorė pateko dėl prieš 2–4 metus prie Kupiškio marių Uošvės liežuvio saloje 

vykusių festivalių „Stichijos“. 

 

Krasauskas, Darius 

Mero byloje užsiminė apie „ataką“ / Darius Krasauskas. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. – ISSN 

2424-5100. – 2021, gruod. 8, p. 4. 

Panevėžio apygardos teisme toliau nagrinėjama Kupiškio mero Dainiaus Bardausko ir Kupiškio 

kultūros centro direktorės Jolitos Janušonienės byla. Abu yra teisiami už kyšininkavimą ir prekybą 

poveikiu veikiant bendrininkų grupėje. J. Janušonienė kaltinama dar ir klastojusi dokumentus, o 

meras – kurstymu tai daryti. 

 



Kavoliūnas, Laimutis 

Neprisileidę skiepytojų senoliai – grobis koronai / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, gruod. 18, p. 3. 

Gruodžio 14–16 dienomis Panevėžio apskrityje išaiškintas 671 naujas koronaviruso atvejis, iš jų 

Panevėžio mieste 385, rajone – 107, Rokiškyje – 82, Biržuose – 41, Kupiškyje – 29, Pasvalyje – 27. 

Mirė 3 Panevėžio krašto gyventojai. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Plikledis griovė ir laužė kaulus / Laimis Kavoliūnas, Lina Rušėnienė. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, gruod. 18, p. 6. 

Gruodžio 14 dieną visoje Lietuvoje prasidėjęs plikledis čiuožyklomis pavertė kelius ir 

šaligatvius. Greitosios nespėjo vežti keliuose ir gatvėse susilaužiusių pacientų. Situaciją Panevėžio 

apskrityje komentuoja Respublikinės Panevėžio ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus 

vedėjas Martynas Banys, Pasvalio ligoninės gydytojas Rolandas Rastauskas, Biržų ligoninės 

direktorius Petras Bimba, Rokiškio ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinai Marijana Čeponytė, 

Kupiškio ligoninės chirurgas Vykintas Tubelis, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 

direktorius Povilas Balčiūnas. 

 

Kavoliūnas, Laimutis 

Skiepų bijojęs vyras pralaimėjo kovą su virusu / Laimis Kavoliūnas. – Iliustr. // Panevėžio 

kraštas. – ISSN 2424-5100. – 2021, gruod. 1, p. 2. 

Statistikos departamento duomenimis lapkričio 26–29 dienomis Panevėžio apskrityje patvirtinta 

517 naujų koronaviruso atvejų, iš jų Panevėžio mieste 290, rajone – 61, Rokiškyje – 77, Biržuose – 

55, Pasvalyje – 21, Kupiškyje – 13. Mirė 4 Panevėžio krašto gyventojai. Virusas įsisuko į Panevėžio 

vaikų darželį „Kastytis“, Ramygalos gimnaziją, Panevėžio statybų bendrovę „Kriautė“, Kupiškio 

statybos bendrovę „Dailista“. Su vaikų darželio vadovės Stasės Šešeikienės, Ramygalos gimnazijos 

direktoriaus Algio Adašiūno, Kupiškio statybos bendrovės „Dailista“ vadovo Jono Marcišausko 

komentarais. 

 

Vadoklytė, Vita 

Teatro festivalių pavadinimą pasufleravo pienės ir išbyrėję medaus koriai: [pokalbis su 

skapiškiete režisiere, konkurso „Aš – savo krašto ambasadorius“ dalyve, teatrų festivalių „Pienių 

vynas“, „Pienių medus“, „Pienės pūkas“ organizatore Vita Vadoklyte]. – Iliustr. // Panevėžio kraštas. 

– ISSN 2424-5100. – 2021, gruod. 4, p. 9. 

 



ROKIŠKIO SIRENA 

Dūdaitė, Lina 

Notigalės mūšio 75-osios metinės: sudėta daug taškų ir akcentų / Lina Dūdaitė-Kralikienė. – 

Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, gruod. 14, p. 1, 4–5. 

Pandėlyje gruodžio 12-ąją iškilmingai paminėtos Notigalės mūšio 75-osios metinės. Po vykusių 

šv. Mišių, aukotų už laisvės kovotojus ir jų šeimas, gimnazijos ateitininkai pristatė to meto istorinę 

įvykių apžvalgą. 1946 m. gruodžio 12 d. prisiminimais pasidalino partizanų atminimo įamžinimo 

iniciatorius, šio renginio organizatorius Povilas Stumbrys. Notigalės pelkėje, kuri driekiasi Kupiškio 

rajone ir ribojasi su Rokiškio rajonu 1946 m. žuvo 12 partizanų. 75-ųjų partizanų žūties metinių proga 

dėl padarytų klaidų atnaujinta paminklinė lenta. Iki šiol neišaiškintos dviejų palaidotų partizanų 

tapatybės. Žuvusiųjų atminimas pagerbtas tylos minute, šautuvų salvėmis, aplankyta partizanų 

išniekinimo vieta prie Pandėlio malūno, aplankytas Notigalės pelkėje atstatytas bunkeris. Rajono 

laisvės kovų įamžinimo komisijos vardu jos vadovė Jūratė Čypienė dėkojo visiems, prisidėjusiems 

saugojant laisvės kovotojų atminimą.  

 

Dūdaitė, Lina 

Notigalės partizanų pagerbimas – ne „iš viršaus“ nuleistas projektas / Lina Dūdaitė-Kralikienė. 

– Iliustr. // Rokiškio sirena. – ISSN 2351-7433. – 2021, gruod. 10, p. 1, 5. 

Apie gruodžio 12-ąją vyksiantį Notigalės partizanų mūšio 75-tųjų metinių minėjimą Pandėlyje, 

plačiau istorikas Valius Kazlauskas. 

 

RESPUBLIKA 

Jonas Augulis – Paberžius garsinusių jaunalietuvių vadas / parengta pagal „XXI amžius“. – 

Iliustr. // Respublika. – ISSN 2538-8541. – 2021, liep. 10/16 (Nr. 27), p. 10. 

Apie Kupiškio valsčiaus Paberžių kaime gimusį, „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Paberžių 

skyriaus (įk. 1932 m.) vadą, Paberžių skyriaus choro vadovą Joną Augulį (1912 11 25–1945 01 26). 

 

SANTAKA 

Vilkaviškiečiai – Lietuvos ritinio vicečempionai. – Iliustr.. – Rubrika: Sportas // Santaka. – ISSN 

1648-1895. – 2021, rugs. 10, p. 10. 

Vilkaviškio miesto stadione įvykusiose ritinio varžybose paaiškėjo šalies ritinio čempionato ir 

Suvalkijos taurės turnyro laimėtojai bei prizininkai. Šiais metais Lietuvos ritinio čempionate 

tradiciškai varžėsi dvi Vilkaviškio ekipos: Vilkaviškio „Žiedas“ ir Alvito „Širvinta“. Pastaroji 

komanda pirmas rungtynes 7:1 laimėjo prieš Kupiškio sportininkus, tačiau antroje dvikovoje 4:9 

nusileido Platelių krašto ritininkams ir čempionate užėmė penktąją vietą. „Žiedo“ ekipai sekėsi šiek 



tiek geriau, Vilkaviškiečiai paskutiniame ture 11:3 laimėjo prieš Kauno ritininkus ir 10:6 nugalėjo 

Kupiškio komandą. Šių dviejų pergalių pakako, kad vilkaviškiečiai iškovotų sidabro medalius. 

Aukso medalius iškovojo Platelių sportininkai. Suvalkijos taurės varžybų finale tarpusavyje kovojo 

Vilkaviškio ir Platelių ritininkai. Varžovams buvo nusileista 1:7.  

 

SEKUNDĖ 

Osteikaitė, Reda 

Kitoks žvilgsnis į molekules / Reda Osteikaitė. – Iliustr.. – Rubrika: Higso bozonų zona // 

Sekundė. – ISSN 1392-3951. – 2021, gruod. 7, p. 1, 7. 

Iš Kupiškio kilusi Žyginta Einorytė yra gyvybės ir cheminės fizikos antro kurso magistrantė 

Vilniaus universitete. Šiuo metu ji semiasi žinių Lundo universitete Švedijoje. Jaunoji mokslininkė 

gilinasi į kompiuterinį modeliavimą, arba, kitaip, teorinę chemiją.  

 

7 MENO DIENOS 

Iš mūsų vaidybų 

1: laiškai apie teatrą (II) / Rimgailė Renevytė,  

Ieva Tumanovičiūtė . – Iliustr. // 7 meno dienos. – ISSN 1392-6462. – 2021, Nr. 41 (gruod. 17), 

p. 10. 

Apie idėją keistis laiškais, nes paraštėse kartais slypi svarbių ir įdomių dalykų. Šiai dialogo 

formos serijai pavadinimą „Iš mūsų vaidybų“ straipsnio autorės pasiskolino iš Balio Sruogos, ne tik 

dėl skambesio, bet ir dėl Sruogos rašymo stiliui būdingos saviironijos bei rašytojo siekio teatrą matyti 

ne vien iš teatro pusės. Spektaklis skirtas dailininkei fotografei V. Šleivytei. 

 

ŠIAURĖS RYTAI 

Andriliūnaitė, Gintarė 

Išvyka į Uoginių amatų centrą / G. Andriliūnaitė. – Iliustr.. – Rubrika: Mokyklų naujienos // 

Šiaurės Rytai. – ISSN 1392-9240. – 2021, gruod. 30, p. 12. 

Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pabiržės pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojai 

dalyvavo Uoginių kaimo (Kupiškio raj.) amatų centro edukacinėje programoje „Prie balto Šv. Kūčių 

stalo“. 

 

TARP KNYGŲ 

Vosylienė, Jolanta 

Naujas traukos objektas / Jolanta Vosylienė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 12 

(gruodis), p. 35. 



Apie Kupiškio mieste neseniai sukurtą sieninės tapybos darbą – didžiulį katiną – kuris nelieka 

nepastebėtas kupiškėnų ir miesto svečių. Naujas kultūros produktas – šio krašto kultūrinę savastį 

aktualizuojanti poezijos, sieninės tapybos ir technologinių sprendimų sintezė, sujungė dviejų realiame 

gyvenime nesusitikusių kupiškėnų – brandaus poeto Valdemaro Kukulo (1959–2011) ir jauno 

profesionalaus, šiuolaikinės sienų tapybos menininko M. Skrupskio – kūrybą. Tai padaryta 

įgyvendinant Kupiškio viešosios bibliotekos projektą „Kalbanti siena“, kurį iš dalies finansavo 

Lietuvos kultūros taryba ir Kupiškio rajono savivaldybė. 

 

Vilkickienė, Daiva 

Aukštaitijos žvaigždė / Daiva Vilkickienė. – Iliustr.. – Bibliogr. išnašose // Tarp knygų. – ISSN 

0868-8826. – 2021, Nr. 12 (gruodis), p. 18–21. 

Šiemet poetė Elena Mezginaitė (1941–2005) būtų šventusi 80-mečio jubiliejų. Straipsnio autorė, 

primindama, koks svarbus poetei buvo ryšys su gimtojo Aukštaitijos krašto žmonėmis, pasakoja apie 

E. Mezginaitės gyvenimo tarpsnius Rokiškyje, Kupiškyje ir Panevėžyje, kur ji buvo ir liko sava, 

atminimo ženklus ir renginius gimtajame Rokiškio rajone. Poetės atminimu rūpinasi Aukštaitijos 

kultūros įstaigos, tarp jų – ir bibliotekos. Žurnalo „Tarp knygų“ redakcija kviečia prisiminti, o gal net 

pažinti šią tragiško likimo, meistriškai poezijos plunksną valdžiusią poetę. 

 

VALSČIUS 

Rinkevičienė, Živilė  

Dokumentinis filmas padės spręsti opią problemą / Živilė Rinkevičienė. – Iliustr. // Laikraštis 

„Valsčius“. – ISSN 2424-6107. – 2021, gruod. 10, p. 1, 4. 

Gruodžio 6 d. Seimo narys Giedrius Surplys ir Šakių rajono savivaldybės Savižudybių 

prevencijos darbo grupės pirmininkas vicemeras Darius Jakavičius kvietė į filmo „Būsiu su tavim“ 

peržiūrą Šakių kultūros centro salėje. Filmo, kalbančio aktualia savižudybių prevencijos tema, 

pristatyme dalyvavo ir jo režisierė Virginija Vareikytė ir Maximilien Dejoie. Mintis parodyti šį filmą 

Šakiuose kilo Ilonai Šeflerienei, turinčiai skaudžią asmeninę patirtį, išgyvenusiai artimojo netektį. 

Šią idėją palaikė Šakių rajono savivaldybės vicemeras Darius Jakavičius, priklausantis Savižudybių 

prevencijos darbo grupei. Filmas „Būsiu su tavim“ pristatytas kino festivalyje „Nepatogus kinas“, su 

specialia programa jau aplankė apie 20 Lietuvos miestų. Filmo personažai – realūs žmonės, tai 

psichologė Valija ir policininkė Gintarė, dirbančios Kupiškio rajone ir užsiimančios savižudybių 

prevencija. 
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Nastopka, Kęstutis 



Greimas ir Vilniaus universitetas / Kęstutis Nastopka. – Iliustr.. – Bibliogr. išnašose // Varpai. 

– ISSN 1392-0669. – p. 17-22. 

 


